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No s’ho pot creure ningú: l’escultura que representa 
Gulliver en forma de gegant ha desaparegut! Com és 
possible que un monument de més de setanta me-
tres de llarg s’haja esvaït sense deixar rastre? Loly Fer-
rer, una jove investigadora, intentarà esbrinar-ho. 

TEMÀTICA: l’amistat, la solidaritat i la passió per la 
lectura i per aprendre coses noves

GÈNERE: narrativa

EDUCACIÓ EMOCIONAL: un llibre per a treba-
llar valors com la lleialtat, l’amistat o la solidaritat, 
però també per a descobrir la importància de ser 
curiosos i de tindre ganes d’aprendre.

CLAUS PER A LA LECTURA
Ajudar els qui ho necessiten
Quan la jove protagonista descobrisca el que s’ama-
ga darrere de la desaparició de la figura de Gulliver, 
no dubtarà a investigar-ho. De fet, si els personatges 
d’aquesta novel·la aconsegueixen superar totes les 
adversitats és, precisament, gràcies al treball en equip. 

Una guia de la València oculta
Durant la seua investigació, Loly haurà de recórrer 
pam a pam la ciutat on viu, València. De la seua mà, 
els alumnes també poden descobrir els racons més 
amagats de València, així com un bon grapat de curi-
ositats sobre la ciutat i els seus monuments.

Enamorats de la literatura
Loly Ferrer és una addicta a les novel·les de detectius, 
especialment les del seu estimat Sherlock Holmes. 
Tanmateix, ella no és l’únic personatge que sent pas-
sió per la literatura, ja que les novel·les de viatges i 
els clàssics de la literatura universal són un dels pilars 
centrals d’aquest llibre, que constitueix una manera 
perfecta de donar-los a conéixer als alumnes.

MÉS RECURSOS
   Visita de l’autor.

  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com.

  També podem fer una ullada a la sèrie de 
la BBC Sherlock, que adapta a l’actualitat 
les aventures del famós detectiu.

  Si als alumnes els ha conquerit el costat 
detectivesc de Loly Ferrer, poden fer una 
ullada a les obres de Sherlock Holmes pu-
blicades per Bromera (Sherlock Holmes i els 
plànols del Bruce-Partington i Sherlock Hol-
mes i el constructor de Norwood) o a la sèrie 
«Els 4 Sherlocks».

  Podem fer una ruta per València, recorrent 
els monuments que apareixen en la novel·la.


